
Zápis č. 6/2016 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 25. 12. 2016 
 
 

Přítomni: Petr Malecha, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, 
Ladislav Kopačka, viz prezenční listina 

 
 
Omluveni:      Jan Hešík  
 
Zahájeno: 18:30 
Skončeno: 20:00 
Zapsal:   Ladislav Kopačka 
Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Malec 
     Pavla Malecová   
 
 

Program:  
1 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2 Kontrola usnesení ze dne 29.10.2016 
3 Dodatek ke smlouvě číslo 28 TS/1998 
4 Žádost o dotaci Metha, z.ú., Jindřichův Hradec 
5 Žádost o bezúplatný převod pozemku pod místní komunikací od 

Státního pozemkového úřadu 
6       Informace zastupitelům o ukončení akce Kanalizace a ČOV Frahelž II.  

      etapa část 2 
7       Rozpočtové opatření č. 6 
8       Žádost o dotaci  LSPP Třeboň o.p.s. 
9       Projektová dokumentace na místní komunikace 
10       Rybník Kukačka 
11  Smlouvy o vytvoření společných školských obvodů ZŠ a MŠ mezi 

obcí Frahelž  a městem Lomnice nad Lužnicí 
12       Vyhlášky č. 2/2016 a 3/2016 
13       Plán inventarizace majetku obce za rok 2016 
14       Příspěvek na výstavu ČSCH Frahelž leden 2017 
15       Příspěvek na pořádání dětského karnevalu  

        
 

 
  
Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce p. Petr Malecha, který prohlásil, že 
zasedání bylo včas a řádně svoláno dle jednacího řádu. Program jednání a termín zasedání 
zastupitelstva byl řádně vyvěšen. Konstatoval nadpoloviční přítomnost členů zastupitelstva. 
Proti minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky (zápis je řádně 
podepsán ověřovateli). 
 Předložil program jednání – schválen bez připomínek. 
 

 
 



 
1) Bylo přistoupeno k volbě zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
 Navrženi byli:  zapisovatel:  Ladislav Kopačka 
 
   ověřovatelé:  Jaroslav Malec 
                Pavla Malecová 
Hlasování: 
 

                                 Pro: 6                 Proti:0           Zdržel se: 0 
 

2) Provedena kontrola usnesení ze zápisu ze dne 29.10.2016. Veškeré uložené krátkodobé 
úkoly splněny 
 
 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Dodatek ke smlouvě číslo 28 TS/1998 
o dodávce služeb v oblasti odpadového hospodářství. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu. 
            
Hlasování: 

                                  Pro: 6         Proti: 0            Zdržel se: 0 
 

 
4) Starosta podal zastupitelstvu informaci o žádosti Metha, z.ú. Jindřichův Hradec o dotaci. 
Dotace nebude poskytnuta. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 6        Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
 
 5) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí  a schvaluje podání 
žádosti o bezúplatný převod od Státního pozemkového úřadu. Jedná se o pozemek pod 
místní komunikací, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – ostatní 
komunikace, a je veden v pasportu místních komunikací jako 7c a účelová komunikace č.9. 
Jedná se o pozemek  KN 937/2. Kopie usnesení bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

                                  Pro: 6        Proti: 0           Zdržel se: 0 
 
       

 
6) Starostou byla podána informace o průběhu stavby Kanalizace a ČOV Frahelž II etapa 
část 2. Akce byla ukončena a proběhlo závěrečné vyúčtování. 
 

 
 
7) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí  a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6.  Bude přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 



 
8) Starosta podal zastupitelstvu informaci o žádosti LSPP Třeboň o.p.s. na dotaci. Dotace 
bude poskytnuta. 
 
Hlasování: 

                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
9) Diskuse o podobě opravy místních komunikací ve Frahelži – v případě žádosti o dotace 
na opravu je nutné mít vypracovanou projektovou dokumentaci. Starosta byl pověřen 
zajištěním kalkulace ceny projektové dokumentace na místní komunikace. 
 

 
 
10) Diskuse o budoucnosti rybníka Kukačka – pronajmout či nikoli. V současnosti probíhá 
hledání možností odbahnění rybníka s využitím dotací. 

 
 
 
11) Obecní zastupitelstvo souhlasí se smlouvami o vytvoření společného školského obvodu 
ZŠ a MŠ mezi obcí Frahelž a městem Lomnice nad Lužnicí a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy 
 
 

Hlasování: 

                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
12) Obecní zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 o vytvoření 
společného školského obvodu ZŠ a č. 3/2016 o vytvoření společného školského obvodu MŠ 
mezi obcí Frahelž a městem Lomnice nad Lužnicí. Vyhlášky budou řádně vyvěšeny na 
úřední desce dle zákona a poté uloženy ad archiv, složka obecní vyhlášky. Budou zaslány na 
Ministerstvo vnitra odbor dozoru. 
 

 
Hlasování: 

                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
13) Starosta obeznámil zastupitelstvo s plánem inventarizace majetku obce za rok 2016. 
Plán bude přílohou tohoto zápisu. 

 
 
14) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů souhlasí a schvaluje částečné 
financování lednové výstavy ČSCH  Frahelž do výše 5 000,- Kč. Obec zajistí finančně, 
ČSCH Frahelž organizačně. 
 
Hlasování:  
 

                                           Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 



 
15) Obecní zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů bere na vědomí a schvaluje 
financování dětského karnevalu do výše 2 500,- Kč. Obec zajišťuje finančně a SDH 
organizačně. 
 
Hlasování:  
 

Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 

 
 
Zapsal:    Ladislav Kopačka  …..................... 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Malec  …..................... 
 
     Pavla Malecová  …..................... 
     
 
 

…..................... 
Petr Malecha 

Starosta 
 
 
 
 

Přílohy zápisu: 
1)      Dodatek ke smlouvě číslo 28 TS/1998 
2)      Usnesení Metha, z.ú. 
3)      Usnesení pro SPÚ Jindřichův Hradec 
4) Rozpočtové opatření č. 6 
5) Usnesení pro LSPP Třeboň 
6) Smlouvy s městem Lomnice nad Lužnicí 
7) Plán inventarizace majetku obce za rok 2016 


